
التأليف في التخريج

أنواع التأليف

التخريج  ف��ي��ه  ُي���ذك���ر  ال��وج��ي��ز:  ال��ت��خ��ري��ج   -1
مختصًرا: ك� »تخريج العراقي لإلحياء«.

1- ظهرت احلاجة إلى التخريج في القرن السادس 
تذكر  التي  واحلديث  والتصوف  الفقه  كتب  بظهور 

األحاديث بغير إسناد.

الصديق  ب��ن  ألحمد  التخريج«  ب��أص��ول  التفريج  »ح��ص��ول   -1
الغماري )1380 ه�(، وهو أقدمهما.

اجلزء  وال��ب��اب،  الكتاب  ��ف،  امل��ؤلَّ اس��م  ��ف،  امل��ؤِلّ اس��م  ب��ذك��ر:  التخريج:  1- صياغة 
والصفحة، رقم احلديث.

1-  توثيق احلديث مبعرفة مكانه في مصادره األصلية.

2- تخريج األحاديث يكون بالرجوع إلى صحيحي البخاري ومسلم، واملوطأ أوًل، 
فإن لم توجد فيها يرجع إلى كتب السنن األربعة، فإن لم توجد يرجع إلى كتب 

املسانيد، وغيرها من املصادر األصلية.

2- معرفة سند احلديث ومتنه بدقة.

3 - ترتيب الكتب الستة في هامش التخريج حسب األصحية: البخاري، مسلم، 
املوطأ، أبوداود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. ثم نرتب باقي الكتب حسب تواريخ 

وفيات املصنفني.

3 - معرفة رتبة احلديث.

يجوز  ول  بالسند،  احلديث  تروي  التي  األصلية  املصادر  من  األحاديث  تخرج   -4
التخريج من غيرها إل في حال فقدان الكتاب الذي أخرج احلديث، ووجود اإلشارة 

إليه في كتاب آخر، مثل كنز العمال أو كتب الزوائد.

4- تتبع طرق احلديث وذلك مبعرفة نوعه:  هل هو آح��اد، أو عزيز، أو 
مشهور، أو متواتر.

5- ُيعدُّ احلديث املروي من طريق صحابي آخر حديًثا جديًدا.

5- معرفة الشواهد واملتابعات متهيًدا إلمكانية تقوية احلديث.

6- معرفة الطرق التي متكن من التوصل إلى علل احلديث إن وجدت: 
شذوذ، اضطراب، إدراج... إلخ.

7- معرفة أسباب ورود احلديث املذكورة في طرق دون أخرى.

8- معرفة غريب احلديث الوارد شرحه في بعض الطرق.

ما  ومعرفة  إليها،  والرجوع  الشروح،  معرفة  الطرق متكن من  9- جمع 
استنبطه العلماء منها.

10- ومن الفوائد: معرفة السم الكامل للراوي، أو تعيني املبهم أو علو 
اإلسناد أو تصريح املدلس بالسماع...

2- »أصول التخريج ودراسة األسانيد« حملمود الطحان.

3- »كشف اللثام عن أسرار تخريج أحاديث سيد األنام« 
لعبداملوجود عبداللطيف.

عبداملهدي  للدكتور  النبوي«  تخريج احلديث  »طرق   -4
عبدالقادر.

5- »التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل« 
للدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد.

2- التخريج الوسيط: ُيتوسع فيه قليًل: 
ك� »التلخيص احلبير لبن حجر«.

2- »تخريج أحاديث املهذب« في الفقه الشافعي 
للشيرازي للحازمي )ت 584 ه�(.

3- التخريج البسيط: يبسط فيه التخريج: 
ك� »نصب الراية للزيلعي«.

للزيلعي  الهداية«  الراية ألحاديث  »نصب   -3
)ت 762 ه�(.

»املغني عن حمل األسفار في األسفار في    -4
للعراقي  األخبار«  من  اإلحياء  في  ما  تخريج 

)ت 806 ه�(.

أحاديث  تخريج  في  احلبير  »التلخيص   -5
الرافعي الكبير« لبن حجر )852 ه�(.

الشفا«  أحاديث  تخريج  في  الصفا  »مناهل   -6
للقاضي عياض للسيوطي )911 ه�(.

تاريخ التأليف

أهمية التخريج منهج التخريج

طرق تخريج احلديث

مصادره التأصيلية

3: تخريج احلديث مبعرفة موضوعه
ن الباحث الكتاب والباب اللذين ميكن أن يرد فيهما احلديث املراد تخريجه.  - تعتمد هذه الطريقة على أن يخِمّ

- الكتب املراجع في هذه الطريقة هي الكتب املصنفة على املوضوعات. وهي التي جتمع األحاديث ذات املوضوع الواحد حتت 
عنواٍن جامٍع؛ يسمى: »كتاًبا«، ثم تتوزع األحاديث ضمنه على أبواب. وتنقسم إلى: مصادر أصلية مقصودة بالتخريج، ومصادر 

فرعية مساعدة للعودة إلى األصلية.
- اخلطوات العملية في هذه الطريقة: تبدأ بالرجوع إلى جامع األصول ومفتاح كنوز السنة، ثم مجمع الزوائد، واملطالب العالية، 

وإحتاف اخليرة املهرة، ثم كنز العمال. 

2: تخريج احلديث مبعرفة راويه
- تعتمد هذه الطريقة على معرفة راوي احلديث من الصحابة، أو معرفة 

السند كامًل.
أسماء  على  املصنفة  الكتب  ه��ي:  الطريقة،  ه��ذه  ف��ي  امل��راج��ع  الكتب   -

الرواة.
- اخلطوات العملية في هذه الطريقة: 1- إذا كان الراوي مقًل في الرواية 
ُيرجع إلى كتب املسانيد أو املعاجم مباشرة.  2- إذا عرف كامل السند أو 

التابعي يسهل البحث باستخدام كتب األطراف. 

4: تخريج احلديث مبعرفة لفظة من ألفاظه
من  لفظة  معرفة  عند  الطريقة  هذه  ُتعتمد   -
األلفاظ التي يقل دورانها على األلسنة، أو من 

غريب احلديث.
أللفاظ  املفهرسة  املعاجم  إلى:  بالرجوع  وذلك 

احلديث والبرامج الرقمية.

5: تخريج احلديث مبعرفة حاله »سنًدا ومتًنا«:
- تعتمد هذه الطريقة على معرفة صفة من صفات 

السند.
- مراجعه: الكتب املختصة بتلك الصفة.

1: تخريج احلديث مبعرفة أوله
- تعتمد هذه الطريقة على العثور على لفظ الطرف األول من احلديث.

- ال��ك��ت��ب امل���راج���ع ف���ي ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة؛ ه���ي: امل��ب��ن��ي��ة ب��ش��ك��ل الفهارس 
األلفبائية.

- اخلطوات العملية في هذه الطريقة، هي: بالرجوع إلى الفهارس العامة 
أوًل، ثم اخلاصة.

امل���ص���ادر ال��ف��رع��ي��ة: ل ت�����روي األح���ادي���ث 
بإسنادها، ويستفاد من عزوها للمصادر األصلية.

املصادر األصلية: تروي األحاديث باإلسناد
كتب اجلوامع: منها: جامع معمر بن راشد، وجامع سفيان الثوري، وجامع سفيان بن عيينة. ف��ي  نبحث عنها  امل��ت��وات��رة:  األح��ادي��ث 

املتواتر، ك� »قطف األزهار املتناثرة« للسيوطي.

املستدركات: هي كتب ُيخّرج فيها أحاديث لم يذكرها كتاب ما، وهي على شرطه، وأشهرها: »املستدرك 
على الصحيحني« للحاكم.

الكتاب الذي يجمع األحاديث املروية عن راو واحد، مثل: »جزء حديث محمد بن عبدالله األنصاري«.

اجلوامع: مبوبة وفق موضوعات الدين الثمانية: العقائد، واألحكام، واآلداب، والسير، والتفسير، والفنت، 
وأشراط الساعة، واملناقب. وهي قسمان:

1- ما اقتصر على الصحيح: اجلامع الصحيح للبخاري، واجلامع الصحيح ملسلم.
2- ما لم يقتصر على الصحيح: جامع الترمذي.

املوطآت: أشهرها موطأ مالك.

الزوائد: هي مصنفات جتمع ما زاد من أحاديث كتاب أو كتب على أحاديث كتاب أو كتب أخرى، دون األحاديث 
املشتركة بينها. أشهرها: »موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« للهيثمي.

و»املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية« لبن حجر، وفيه الزوائد على الكتب الستة ومسند أحمد من مسند 
الطيالسي واحلميدي ومسدد بن مسرهد ومحمد بن يحيى العدني وابن أبي شيبة وابن منيع وعبد بن حميد.

و»إحتاف اخليرة املهرة بزوائد املسانيد العشرة« للبوصيري: جمع فيه زيادات من املوطأ ومسند الشافعي وأحمد 
زي��ادات من إسحاق بن  وفيه  وابن خزمية.  والدارقطني  اآلثار  وابن جارود مع شرح معاني  وأبوعوانة  والدارمي 

راهويه وأبويعلى على املطالب.

الكتاب الذي يجمع أحاديث حول موضوع واحد، مثل: »القراءة خلف اإلمام« للبخاري، و»الرحلة في طلب 
احلديث« للبغدادي.

الكتاب الذي يجمع أحاديث انتخبها املؤلف ملا وقع له في نفسه، مثل: العشاريات، والعشرينات، واألربعينات، 
واخلمسينات، والثمانينات.

املصنفات: منها: مصنف حماد بن سلمة، ومصنف عبدالرزاق الصنعاني، ومصنف ابن أبي شيبة. 
األح����ادي����ث ال���ق���دس���ي���ة: ن��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا في 

»اإلحتافات السنية« للمناوي مثًل.

كتب  ف��ي  عنها  نبحث  الضعيفة:  األح��ادي��ث 
الضعفاء، ك� »الكامل في الضعفاء« لبن عدي.

األح����ادي����ث امل��س��ل��س��ل��ة: ن��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا في 
»املسلسلت الكبرى« للسيوطي مثل.

»العلل  ف��ي  عنها  نبحث  امل��ع��ّل��ة:  األح���ادي���ث 
الكبير« للترمذي مثل.

»مراسيل  في  نبحث عنها  املرسلة:  األحاديث 
أبي داود« مثل.

األح�����ادي�����ث امل����وض����وع����ة: ن���ب���ح���ث ع���ن���ه���ا في 
»املوضوعات« لبن اجلوزي مثل.

»املقاصد  في  عنها  نبحث  املشتهرة:  األحاديث 
احلسنة« للسخاوي مثًل.

السيوطي  ن��ص  ال��ض��ع��ف:  مظنة  األح��ادي��ث 
فهو  باحلديث  تفردت  إذا  هناك مصادر  أن  على 
أمارة على ضعفه. مثل: »تاريخ بغداد« للخطيب 
و»نوادر  عساكر  لب��ن  دمشق«  و»ت��اري��خ  البغدادي 
األصول« للترمذي و»مسند الفردوس« للديلمي.

األح����ادي����ث ال��ص��ح��ي��ح��ة: ن��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا في 
خزمية«  و»اب��ن  و»امل��وط��أ«  و»مسلم«  »البخاري« 

و»ابن حبان«، و»املختارة« للمقدسي وغيرها. 

املستخرجات: هي كتب يروي مؤلفوها أحاديث كتاب آخر بأسانيد خاصة بهم. فيلتقي املؤلف مع صاحب 
الكتاب األصلي في شيخه أو من فوقه. وأهمها: املستخرج على البخاري لإلسماعيلي وللبرقاني، واملستخرج على 

مسلم ألبي عوانة، واملستخرج على الصحيحني ألبي نعيم األصفهاني.

الكتاب الذي يدرس أسانيد حديث واحد ويتكلم عليه، مثل: »اختيار األولى في حديث اختصام املأل األعلى« لبن رجب.

السنن: وهي مصنفات اعتنت بجمع أحاديث األحكام: أبوداود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، 
والبيهقي... إلخ.

ك���ت���ب اآلث��������ار )جت����م����ع امل����رف����وع 
واملوقوف واملقطوع من األحاديث(:

امل��س��ان��ي��د: ك��ت��ب ح��دي��ث��ي��ة تذكر 
حدة،  على  صحابي  ك��ل  أح��ادي��ث 
السابقة  حسب  الصحابة  وترتب 
الهجاء،  ح����روف  أو  اإلس����لم  ف��ي 
ومسند  أح���م���د،  اإلم�����ام  ك��م��س��ن��د 
أب���ي يعلى،  ال��ط��ي��ال��س��ي، وم��س��ن��د 

ومسند البزار.

ُرتبت  ح��دي��ث��ي��ة  ك��ت��ب  امل���ع���اج���م: 
أحاديثها على الصحابة والشيوخ. 
الهجاء،  أح����رف  ات���ب���اع  وال��غ��ال��ب 
الكبير  الطبراني  معجم  أه��م��ه��ا: 
الذي رتبت رواته من الصحابة على 
حروف املعجم، وُمعجَما الطبراني 
أسماء  ع��ل��ى  وال��ص��غ��ي��ر  األوس�����ط 

الشيوخ.

للحديث  ترشد  خ��اص��ة:  ف��ه��ارس 
الكتب  في املصدر األصلي: معظم 
ألفبائية،  ف��ه��ارس  لها  احلديثية 
الترتيب  وم��ف��ت��اح  الستة  كالكتب 
ألحاديث تاريخ اخلطيب للغماري، 
وال���ب���غ���ي���ة ف����ي ت���رت���ي���ب أح����ادي����ث 

احللية.

ف���ه���ارس ع���ام���ة: م��ف��ات��ي��ح ترشد 
للكتاب، إذ تشمل أحاديث عدة كتب 
)ل تروي األحاديث بأسانيدها( ثم 

نستعمل الفهارس اخلاصة: 

قسم  أما  األق��وال،  )قسم  للسيوطي  الكبير  اجلامع  املجامع: 
الصغير  واجل��ام��ع  الصحابة(،  مسانيد  على  فمرتب  األف��ع��ال 
للسيوطي، والفتح الكبير في ضم الزيادة إلى اجلامع الصغير 
وكنوز  األن����ور،  النبي  ح��دي��ث  م��ن  األزه���ر  واجل��ام��ع  للنبهاني، 

احلقائق في حديث خير اخللئق، كلهما للمناوي.

األطراف: موسوعة أطراف احلديث لبسيوني زغلول.

احلسنة  املقاصد  املشتهرة على األلسنة:  كتب األحاديث 
للسيوطي،  املشتهرة  األحاديث  في  املنتثرة  وال��درر  للسخاوي، 
أحاديث  غ��ري��ب  ف��ي  املنير  وال��ب��در  للعجلوني،  اخل��ف��ا  وك��ش��ف 
للسمهودي،  اللماز  على  والغماز  للشعراني،  النذير  البشير 
وأسنى املطالب في أحاديث مختلفة املراتب للحوت البيروتي.

الفهارس األلفبائية لكتب املجامع املصنفة على األبواب: 
فهارس جامع األصول وكنز العمال.

بأحاديث  تختص  حديثية  كتب  األط���راف: 
رت��ب��ت فيها  ك��ت��اب،  أك��ث��ر م��ن  أو  ك��ت��اب بعينه، 
فيها  ورتبت  ح��دة،  على  كل صحابي  أحاديث 
الصحابة على حروف املعجم. ول يذكر منت 
الذي يدل عليه،  احلديث كامًل وإمنا طرفه 

وهي كثيرة، أشهرها: 
لبن  األط����راف«  معرفة  على  »األش����راف   -1

عساكر، جمع أطراف السنن األربعة. 
2- »حتفة األشراف مبعرفة األطراف« للمزي، 
لواحقها؛  وبعض  الستة  الكتب  أط��راف  جمع 
الراوي  على  املرتبة  أط��راف��ه��ا  ذك��ر  خ��لل  م��ن 

األعلى ترتيًبا معجمًيا.
3- »إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف 

العشرة« لبن حجر.

امل��ج��ام��ع: وه���ي جت��م��ع أح���ادي���ث ع���دد من 
ال��ك��ت��ب: ج��ام��ع األص����ول لب���ن األث��ي��ر وكنز 
بني  الفوائد  وجمع  الهندي  للمتقي  العمال 
بن  ال��زوائ��د حملمد  األص���ول ومجمع  ج��ام��ع 
سليمان املغربي  الروداني. هذا الكتاب جمع 
بني الكتب املوجودة في جامع األصول ومجمع 

الزوائد، مع ابن ماجه والدارمي.

املعاجم املفهرسة:
تخريج احلديث 
بوساطة البرامج 
كاملكتبة  الرقمية: 

الشاملة. واحد:  لكتاب  املفهرسة  املعاجم 
مسلم،  صحيح  ألل��ف��اظ  املفهرس  املعجم 

وسنن أبي داود، وأبي يعلى، والدارقطني..

النبوي  احلديث  أللفاظ  املفهرس  املعجم 
الكتب  أح����ادي����ث  أل���ف���اظ  ع��ل��ى  احمل���ت���وي 

التسعة.

التلخيص  الراية،  كتب التخريج: نصب 
احلبير، الدراية، مناهل الصفا، وغيرها.

ومنبع  ال���زوائ���د  مجمع  ال���زوائ���د:  ك��ت��ب 
الكتب  على  زي��ادات  وفيه  للهيثمي،  الفوائد 
البزار،  وم��س��ن��د  أح��م��د،  مسند  م���ن:  ال��س��ت��ة 
ومسند أبي يعلى، واملعاجم الثلثة للطبراني. 

وقد ُعني املؤلف فيه ببيان حال األحاديث.

التي  األح��ك��ام: وه��ي  كتب أح��ادي��ث 
املوجودة  باألحكام  املتعلقة  األحاديث  جتمع 
في عدد من الكتب، ك� »املنتقى« و»بلوغ املرام«. 

كتب املختارات: مثل: »رياض الصاحلني« 
للنووي و»الترغيب والترهيب« للمنذري.

كتب في أبواب مفردة: مثل: »احلبائك 
الكبرى«،  و»اخل��ص��ائ��ص  امل���لئ���ك«  أخ��ب��ار  ف��ي 

كلهما للسيوطي.

الفهارس املوضوعية: مثل: »مفتاح كنوز السنة« لفنسنك، نقله إلى العربية محمد فؤاد عبدالباقي بعد تصحيحه. 
وهذا الكتاب فهرس موضوعي ألمهات كتب احلديث األصلية التسعة مرتب على املوضوعات. واملوضوعات فيه مرتبة 
التي اعتنى بها  الكتب  على حروف املعجم، وحتت كل موضوع هناك موضوعات فرعية، وحتتها األحاديث. وقد ضم 
للواقدي،  املغازي  وكتاب  هشام،  ابن  وسيرة  علي،  بن  زيد  ومسند  الطيالسي،  مسند  من:  زي��ادات  مع  املفهرس  املعجم 

والطبقات الكبرى لبن سعد.
»اجلمع بني الصحيحني« للحميدي: يقوم مقام فهرس موضوعي لألحاديث املوجودة في الصحيحني.

املصادر امللحقة

األج����زاء: وه���ي ك��ت��ب ص��غ��ي��رة تتناول 
املؤلف  فيها  يبرز  اجلزئيات،  من  جزئية 
علمه، ألن استقصاء جزئية من اجلزئيات 
النظر.  في  وعمقا  واسعا  علما  يتطلب 

وقد جاء التأليف فيها على أربع صيغ:

كتب في أبواب مفردة: مثل: »كتاب السنة« لإلمام أحمد، وكتاب »الشمائل« للترمذي، وكتاب »اإلميان« لبن 
منده، وكتاب »الطب النبوي« ألبي نعيم األصفهاني. 

كتب األحاديث املرفوعة

هدية العدد )603(
1436ه�/2015م  إعداد : د. محمود أحمد مصري

هو الداللة على موضع احلديث في مصادره 
األصلية، ومعرفة مرتبته.
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